
ومـن فوائـدها: أن الطاعـة   (( إن يدعون مـن دونـه إال إناثـا وإن يـدعون إال شـيطانا مريـدا )) .تتمة فوائد اآلية: 

ومــن فوائــدها أيضــا: أن الشــيطان يغــوي بــين  . (( وإن يــدعون إال شــيطانا مريــدا ))تسـمى دعــاء وعبــادة ؛ لقولــه: 

لنا هل كلمة مريد صفة كاشـفة أو صـفة مقيـدة ، مبعـىن  له ؛ وقد سبقآدم حىت يضلهم إىل هذا احلد فيجعله عبادا 

هــل الشــيطان كلهــم مــردة ، الشــياطني كلهــم مــردة أو أــم ينقســمون ؟ ذكرنــا يف هــذا قــولني حيتمــل أن هــذا صــفة  

  كاشفة واملعىن أن كل شيطان فهو مريد وحيتمل أا صفة مقيدة وأن الشياطني ينقسمون إىل مردة ودوم .

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: أن اهللا لعـن  لعنه اهللا وقال ألتخذن من عبـادك نصـيبا مفروضـا )) . ((فوائد اآلية: 

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن االنصــياع ألوامــر مــن لعنــه اهللا ؛ ألن هــذه اجلملــة   .(( لعنــه اهللا )) الشــيطان ؛ لقولــه: 

أقسـم بـأن يتخـذ مـن عبـاد اهللا نصـيبا مفروضـا ومن فوائدها: أن الشيطان  كالتعليل لذمهم حينما عبدوا الشيطان .

ومـن فوائـدها: أن إثبـات القـول للشـيطان ، وأنـه يقـول   (( وقال ألتخذن من عبادك نصيبا مفروضـا )) .؛ لقوله: 

كمــا أنــه يفعــل أيضــا ؛ وقــد أخــرب النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم أنــه يأكــل ويشــرب بشــماله ، فهــو يقــول ويفعــل 

مــن فوائــدها: أ، نصــيب الشــيطان مــن عبــاد اهللا مفــروض املقــدر البــد أن يكــون ، وهــذا كقولــه و  وميـين ويعــد ويضــر .

فوائـد  . (( ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك ألمـألن جهـنم مـن الجنـة والنـاس أجمعـين ))تعاىل يف سورة هود: 

 يتخــــذ ومــــن اهللا خلــــق فليغيــــرن وآلمــــرنهم األنعــــام آذان فليبــــتكن وآلمــــرنهم وألمنيــــنهم (( وألضــــلنهماآليــــة: 

  (( وألضلنهم وألمنينهم وآلمرنهم ... ))مث قال:  مبينا )) . خسرانا خسر فقد اهللا دون من وليا الشيطان

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة: أن الشــيطان أقســم قســما مؤكــدا أن يضــل هــؤالء النصــيب الــذين فرضــوا لــه ؛ وهــذا 

ومـن فوائـدها: أن  مـن وسـوس الشـيطان ألـا كلهـا ضـالل. القسم له مدلوله فيتفـرع عليـه: أنـه جيـب علينـا أن حنـذر

خـريا  أنـه يـدخل علـيهم األمـاين وأـم هذا اإلضالل الذي يقع من الشـيطان لبـين آدم مسـكوب باألمنيـات ، مبعـىن 

ومن فوائدها: احلذر ممن يضلك ويـدخل عليـك األمـاين  وأن املعاصي ال تضرهم وأن التوبة قريبة ، وما أشبه ذلك .

ومن فوائدها: حترمي قطع آذان األنعـام إذا كانـت علـى الوجـه الـذي يسـتعمله أهـل  ذبة ؛ ألن الضالل كله شر .الكا

أهــل اجلاهليــة يقطعــون آذان األنعــام لإلشــارة إىل أــا حمرمــة مســيبة ؛ فهــل يقــال بنــاء علــى اجلاهليــة ؛ وقــد ســبق أن 

ز أو ال ؟ اجلــواب: جيــوز ؛ ألن هــذا لــيس مــن أوامــر ذلــك لــو أن إنســانا قطــع آذان األذان ملصــلحة دنيويــة فهــل جيــو 

وهــل املــراد  (( ليغيــرن خلـق اهللا ))ومــن فوائـدها: أن الشــيطان يـأمر بــين آدم فيغــرون خلـق اهللا ؛ لقولــه:  الشـيطان .

تغيريهم خلـق اهللا تعـاىل باألنعـام أو هـو عـام ؟ الصـواب أنـه عـام وقـد مـر علينـا ذلـك يف التفسـري وأشـرنا إىل حـديث 

 ومـن فوائـدها: أن األصـل يف تغيـري خلـق اهللا املنـع ؛ ألنـه مـن أوامـر الشـيطان ؛ وقولنـا األصـل د اهللا بـن مسـعود .عب

فــإن هــذا مــن التغيــري  احــرتازا مــن تغيــري خلــق اهللا الــذي أمــر اهللا بــه كحلــق العانــة والشــارب ونتــف اإلبــط وغــري ذلــك



وهــل مــن تغيــري خلــق اهللا  يطان ال يــأمر إال بالفحشــاء .ولكنــه مــأذون فيــه فــال يــدخل يف أوامــر الشــيطان إذ أن الشــ

اجلــواب: نعــم ؛ ألن هــذا الــذي صــبغ بالســواد أراد أن يعيــد نفســه شــابا فيغــر خلــق اهللا مــن  صــبغ الشــيء بالســواد ؟

وهــل يــدخل يف  الشــيخوخة إىل الشــباب ؛ وهلــذا أمــر النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم بتغيــري الشــيب بغــري الســواد .

وهـل يـدخل يف تغيـري خلـق اهللا حلـق اللحيـة ؟ نعـم  خلق اهللا الوشم والوشـر والـنمص ؟ نعـم كـل هـذا داخـل .تغيري 

عليـه ؛ وحيتمـل أن يقـال إن هـذا لـيس تغيـريا ألن اللحيـة سـيما إذا أصـر اإلنسـان عليـه و حيتمل أن يقال إنه داخـل ال

ابتلوا حبلـق اللحيـة يسـتمرون عليـه فيكـون عملهـم هنـا تنبت ، وإذا كان تنبت مل يغري خلق اهللا ؛ لكن غالب الذين 

ومــن فوائــدها:  ؛ وقــد صــرح بعــض العلمــاء بــأن حلــق اللحيــة مــن تغيــري خلــق اهللا . وجــل حماولــة لتغيــري خلــق اهللا عــز

فــإن قــال  . (( ومــن يتخــذ الشــيطان وليــا مــن دون اهللا فقــد خســر ))التحــذير مــن اختــاذ الشــيطان وليــا ؛ لقولــه: 

نعرف أن هذا الرجل موايل للشيطان أو ال ؟ نقول كـل مـن عصـى اهللا فإنـه مـوايل للشـيطان لكـن الواليـة  قائل: مباذا

قــد تكــون عامــة وقــد تكــون خاصــة ؛ فــإذا أطــاع الشــيطان يف الكفــر والشــرك كانــت الواليــة عامــة ، وإذا أطاعــه يف 

وجـل إذا واىل الشـيطان بقـدر مـا  عـزمعصية من املعاصي كانت خاصة ؛ ولـيعلم أنـه يفـوت مـن واليـة اإلنسـان لربـه 

ومن فوائدها: بيان أن أكثر اخللـق قـد خسـروا ؛ ألن أكثـر اخللـق قـد اختـذوا الشـيطان أوليـاء وليـا  واىل به الشيطان .

مــن فوائــدها: التأكيــد حــال  . (( يعــدهم ويمنــيهم ومــا يعــدهم الشــيطان إال غــرورا ))فوائــد اآليــة:  مــن دون اهللا .

(( تكـــون تأكيـــدا لقولـــه:  (( يعـــدهم ويمنـــيهم ))ن ووعـــده وأمانيـــه ؛ فتكـــون اجلملـــة األخـــرية التحـــذير مـــن الشـــيطا

ومـــن فوائـــدها: التحـــذير مـــن غـــرور الشـــيطان وإدخـــال األمـــاين  . وألمنـــيهم وآلمـــرنهم  فليبـــتكن آذان األنعـــام ))

اهم جهــنم وال يجــدون (( أولئــك مــأو تفســري اآليــة:  (( ومــا يعــدهم الشــيطان إال غــرورا )) .والرجــاء ؛ لقولــه: 

أي مـرجعهم ؛  (( مـأواهم جهـنم ))املشار إليـه الـذين أطـاعوا الشـيطان واتبعـوه ؛  عنها محيصا )) ؛ (( أولئك ))

(( وال وجهنم اسم مـن أمسـاء النـار ومسيـت بـذلك ألـا ـ والعيـاذ بـاهللا ـ قعـرية وسـوداء مظلمـة ، فهـي كلهـا جهمـة ؛ 

عنها مالذا ومفرا بل هم خالـدون منهـا ومـا هـم منهـا مبخـرجني كمـا يف آيـة أي ال جيدون  يجدون عنها محيصا ))

الطــائعني مرجــع مــن فوائــدها: أن  : (( أولئــك مــأواهم جهــنم وال يجــدون عنهــا محيصــا )) .فوائــد اآليــة أخــرى .

يف للشــيطان جهــنم وأنــه ال ميكــن أن خيرجــوا منهــا ؛ وحيمــل ذلــك علــى مــن أطــاعوه طاعــة مطلقــا ؛ أمــا مــن أطــاعوه 

بعــض املعاصــي فــإن مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة أــم ال خيلــدون يف النــار وإمنــا يعــذبون بقــدر أعمــاهلم مث خيرجــون 

ومـن فوائـدها: أن أهـل  (( أولئـك مـأواهم جهـنم )) .ومـن فوائـدها: إثبـات جهـنم وهـي النـار ؛ لقولـه:  من النار .

(( تفســـري اآليـــة:  الـــذي خرجـــوا مـــن اإلســـالم إىل الكفـــر .جهـــنم ال ميكـــن أن ينجـــوا منهـــا ، واملـــراد بأهلهـــا الكفـــار 

 حقـا اهللا وعـد أبـدا فيهـا خالـدين األنهـار تحتهـا من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا والذين



مناسبة هذه اآليـة ملـا قبلهـا أن القـرآن الكـرمي كـان مثـاين تثـىن فيـه املعـاين ، فـإذا جـاء  . قيال )) اهللا من أصدق ومن

عيــد جــاء الوعــد وإذا جــاء ذكــر النــار جــاء ذكــر اجلنــة وإذا جــاء ذكــر املــؤمنني جــاء ذكــر الكــافرين وهلــم جــرا ؛ الو 

وذلــك مــن أجــل أن ال يكــون اإلنســان خائفــا دائمــا فيســتويل عليــه اليــأس وال راجيــا دائمــا فيســتويل عليــه األمــن مــن 

ال يكفــي اإلميــان البــد مــن  ملــوا الصــالحات ))(( الــذين آمنــوا وعوقولــه:  نقمــة اهللا ؛ بــل يكــون بــني هــذا وهــذا .

إميـان وعمــل ؛ فبمــاذا آمنـوا ؟ آمنــوا بكــل مــا جيـب بــه اإلميــان مــن أمـور الغيــب ، وقــد بــني النـيب صــلى اهللا عليــه وآلــه 

( أن تـؤمن بـاهللا ومالئكتـه وكتبـه ورسـوله واليـوم اآلخـر والقـدر وسلم أصول ذلك يف حديث جربيل حيث قـال: 

فــــاملراد بالصــــاحلات األعمـــــال ؛ وهلــــذا قــــال النحويـــــون إن  (( عملــــوا الصـــــالحات ))ا قولــــه: وأمـــــخيــــره وشــــره ) 

الصــاحلات صــفة ملوصــوف حمــذوف ، والتقــدير: األعمــال الصــاحلات ؛ وحــذف املوصــوف كثــري يف اللغــة ويف القــرآن 

ات ؟ األعمـال أي دروعـا سـابغات ؛ فمـا هـي األعمـال الصـاحل (( أن عمـل سـابغات ))أيضا كما يف قولـه تعـاىل: 

الصــاحلات مــا كــان خالصــا صــوابا ؛ فاخلــالص هــو اخلــالص هللا الــذي لــيس فيــه شــرك ألحــد ؛ والصــواب الــذي كــان 

علـى شـريعة اهللا ؛ وـذا ينتفـي اإلشـراك وتنتفـي البدعـة ؛ اإلشـراك مبـاذا ينتفـي ؟ بـاإلخالص ؛ والبدعـة ؟ باملتابعــة ؛ 

الشـــرع يف أمـــور ســـتة وهـــي: الســـبب ، واجلـــنس ، والقـــدر ، واهليئـــة ، وال ميكـــن أن تتحقـــق املتابعـــة إال إذا وافقـــت 

والزمــان ، واملكــان ؛ إذا وافــق العمــل الشــرع يف هــذه األمــور الســتة حتققــت فيــه املتابعــة وإن اختــل واحــد منهــا فــال 

متابعــة ، ومــن متابعــة ؛ أوال: الســبب ، فلــو أن اإلنســان تعبــد هللا تعــاىل عبــادة مقرونــة بســبب مل جيعلــه اهللا ســببا فــال 

ذلك ما حيدث يف مولد النيب عليه الصالة والسالم من الصلوات عليه واألذكـار وغـري ذلـك حـىت وإن كانـت مباحـة 

فإا ليست موافقة للشرع ؛ ملاذا ؟ ألن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببا إلحداث هذه العبـادة ؛ كـذلك أيضـا 

هــذا ال  "احلمــد هللا " مــد هللا ؛ أتعرفــون التجشــئ ؟ واضــح ، قــال يوجــد بعــض النــاس إذا جتشــأ ، إذا جتشــأ قــال احل

وإال لكـان خـروج الـريح مـن الـدبر سـببا للحمـد وال قائـل بـه حـىت العـوام ؛  ؛ ألن التجشـئ لـيس سـببا للحمـد يصـح

بعـض النـاس إذا أعطيتـه فخـور قـال " اللهـم صـل  إذا نقول هذا يعترب غري متبـع فيـه الرسـول عليـه الصـالة والسـالم .

علـى حممــد " فجعــل تبخــره ســببا للصــالة علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، فنقــول هــذا لــيس فيــه اتبــاع ؛ ألن 

ومـن ذلـك إذا تتـأب ، فـإن  النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يتطيب ومل ينقل عنه أنه كلما تطيـب صـلى عليـه .

؛ ألن النـيب تتـأب يقـول " أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم " وهـذا لـيس لـه أصـل ولـيس مـن الشـرع بعض الناس إذا 

صلى اهللا عليه آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل التتأب بـأن يكظـم اإلنسـان مـا اسـتطاع فـإن مل يسـتطع 

يف جنسها ، فلو تعبـد هللا تعـاىل بشـيء ثانيا: أن تكون العبادة موافقة للشرع  فإنه يضع يده على فيه ، هذا واحد .

مل يتعبد اهللا عباده جبنسه فإنه ال يقبـل وال يكـون مـن الشـرع ، مثالـه أن يضـحي بفـرس ، الفـرس حـالل فلـو ضـحى 



 بـــه مل تقبـــل أضـــحيته ؛ أليـــش ؟ ألنـــه خمـــالف للشـــرع يف جنســـه إذ أن األضـــاحي ال تكـــون إال مـــن يمـــة األنعـــام .

ه صــلى مخسـا يف رباعيـة أو أربعـا يف ثالثيـة أو ثالثــا يف ثنائيـة مل تصـح عبادتـه ؛ ألنــه زاد الثالـث: يف قـدرها ، فلـو أنـ

على القدر املشروع ؛ وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة ال يؤجر عليهـا ؛ ألنـه زاد علـى األمـر املشـروع ؛ 

رابع: هيئته ، بأن تكون علـى اهليئـة الـيت ال وكذلك لو طاف مثانية أشواط ، فالزائد ليس من الشرع فال يثاب عليه .

وردت ، فلو أن اإلنسان صلى فسجد قبل أن يركع ؟ هو أتى بالركوع لكـن بعـد السـجود مل تقبـل ملخالفتهـا الشـرع 

يف هيئته ؛ وكذلك لو توضأ منكسا فبدأ بغسل الرجل مث مسح الـرأس مث غسـل اليـدين املـرفقني مث غسـل الوجـه فـإن 

اإلنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة فصالته غـري صـحيحة ؛  اخلامس: الزمان ، فلو أن .هذا الوضوء ال يصح 

ألا مل تكن يف الوقت الذي عينه الشرع ؛ ولـو ضـحى اإلنسـان أي ذبـح أضـحيته يف اليـوم التاسـع مـن ذي احلجـة 

بـدال عـن املســجد  يف بيــتفلـو اعتكـف  ،الســادس: يف مكاـا  مل تقبـل ؛ ألـا يف  غـري الــزمن الـذي عينـه الشـرع .

مل يقبل اعتكافـه ؛ ألنـه علـى غـري الوجـه املشـروع ؛ إذا العمـل الصـاحل هـو الـذي توبـع فيـه النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

 (( ســـندخلهم جنـــات ))وقولــه:  وســلم وال تتحقـــق املتابعـــة حـــىت تكـــون العبــادة علـــى وجـــه الشـــرع يف أمـــور ســـتة .

والســـني فيهـــا للتحقيـــق والتقريـــب ؛ أمــا التحقيـــق فـــال إشـــكال ؛ وأمـــا  لـــذين ))(( ا، خــرب  اجلملــة هـــذه خـــرب املبتـــدأ

(( أتـــى أمـــر اهللا فـــال التقريـــب فإنـــه وإن كـــان بعيـــدا فإنـــه لتحقـــق وقوعـــه يكـــون كالقريـــب ؛ وهلـــذا قـــال اهللا تعـــاىل: 

(( ة فيقـــول فعـــرب باملاضـــي عـــن املســـتقبل وذلـــك لتحقـــق وقوعـــه ؛ ألنـــه قـــد يـــورد اإلنســـان علينـــا إراد تســـتعجلوه ))

إذا قلـــت إن الســـني للتحقيـــق والتقريـــب فاإلنســـان رمبـــا يبقـــى يف الـــدنيا مثـــانني ســـنة قبـــل أن ميـــوت ؟  ســـندخلهم ))

نقول: احملقق كالقريب على أن املسـتقبل قريـب مهمـا بعـد ، املسـتقبل الشـك أنـه قريـب مهمـا بعـد واملاضـي ؟ بعيـد 

يـأيت التعبـري " جنـة " مفـرد  وأحيانـا (( جنـات )) ار ))(( سندخلهم جنات تجـري مـن تحتهـا األنهـمهما قرب ؛ 

( جنتـان ؛ وال منافاة ، فهي جنة باعتبار اجلنس وجنات باعتبار األنواع كما قال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: 

؛ فمـا هـي اجلنـة ؟ يقـول بعـض النـاس اجلنـة  من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان مـن فضـة آنيتهمـا ومـا فيهمـا )

هــي البســتان امللتفــة أشــجارها كثــرية ، وإذا عرفناهــا ــذا التعريــف رمبــا تقلــل مــن قيمتهــا أمــام العامــة خاصــة ؛ فنقــول 

اجلنـات هـي الـدار العظيمـة الـيت أعـدها اهللا تعـاىل للمتقــني الـيت فيهـا مـا ال عـني رأت وال أذن مسعـت وال خطـر علــى 

يعـين مـن حتـت أرضـها ؟ ال ؛ بـل مـن فـوق (( تجـري مـن تحتهـا األنهـار )) (( مـن تحتهـا )) ؛ وقولـه: قلب بشـر 

األرض لكنها من حتت القصور واألشجار ، واملاء املطرد النهر املطرد مـن حتـت األشـجار والقصـور يكـون هلـا منظـر 

  مجيل جذاب ، جعلنا اهللا وإياكم من أهلها مبنه وكرمه .



 تحتهـــا مــن تجــري جنــات ســندخلهم الصــالحات وعملـــوا آمنــوا (( والــذينشــيطان الــرجيم ؛ أعــوذ بــاهللا مــن ال

 مـن الكتـاب أهـل أمـاني وال بأمـانيكم قـيال  لـيس اهللا مـن أصـدق ومن حقا اهللا وعد أبدا فيها خالدين األنهار

 وهـو أنثـى أو ذكـر مـن الصـالحات من يعمل نصيرا ومن وال وليا اهللا دون من له يجد وال به يجز سوءا يعمل

 ملـة واتبـع محسـن وهـو هللا وجهـه أسلم ممن دينا أحسن نقيرا ومن يظلمون وال الجنة يدخلون فأولئك مؤمن

  محيطا ))  شيء بكل اهللا وكان األرض في وما السماوات في ما خليال وهللا إبراهيم اهللا واتخذ حنيفا إبراهيم

أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ملــا ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىل وعيــد املخــالفني مــن الكفــار واملنــافقني وأن مــأواهم 

 (( والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات سـندخلهم ... ))جهنم وال جيدون عنها حميصا ذكر ثـواب املـؤمنني فقـال: 

هــذا  مـن تحتهــا األنهـار خالـدين فيهــا أبـدا )) (( جنـات تجــريوقـد تقـدم الكـالم علــى هـذه اجلملـة وعلــى قولـه: 

وعـد هـذه مصـدر عاملهـا  (( وعد اهللا حقـا ))وجل:  مث قال عز جزاء املتقني الذين قاموا باإلميان والعمل الصاحل .

مضمون اجلملة السابق فهو مصدر مؤكد ملضمون اجلملـة ؛ وهلـذا ال يصـح أن يـذكر معـه العامـل أي عامـل املصـدر 

ر معه عامل املصدر بقي التوكيد هلذا العامل ال للجملـة واملقصـود هـو تأكيـد اجلملـة أي أن هـذا اخلـرب ؛ ألنه إذا ذك

قيــل إنــه مصــدر مؤكــد للمصــدر قبلــه أي أن هــذا الوعــد  (( حقــا ))وقولــه:  (( وعــد اهللا ))وجــل وعــد  مــن اهللا عــز

شـيء الثابــت وضـده الباطـل وهــو حـق ؛ وقيـل: إنـه مصــدر لفعـل حمـذوف والتقــدير: أحـق ذلـك حقـا ، واحلــق هـو ال

(( وعـد اهللا الزائل الضـائع سـدى ؛ وأمـا احلـق فهـو ثابـت ولـيس بضـائع بـل هـو مقصـود بذاتـه ولـه مثراتـه العظيمـة ؛ 

مـن اسـم اسـتفهام ؛ لكنـه مشـرب معـىن النفـي ، فهـو أبلـغ مـن االسـتفهام اـرد  حقا ومـن أصـدق مـن اهللا قـيال ))

رنــا فيمـا ســبق أنــه إذا أشـرب االســتفهام معـىن النفــي فإنـه يكــون أيـش ؟ نعــم مشــربا وأبلـغ مــن النفـي اــرد ؛ وقـد ذك

أصـــدق اســـم  (( أصـــدق ))معـــىن التحـــدي أي إن كنـــت تـــزعم أن أحـــدا أصـــدق مـــن اهللا قـــيال فـــأت بـــه ؛ وقولـــه: 

اقـع ؛ ، وضده الكذب وهو اإلخبار مبـا خيـالف الو تفضيل مأخوذ من الصدق والصدق هو اإلخبار مبا يوافق الواقع 

(( أنا أكثر منـك مـاال وأعـز مبعىن قوال وهو متييز ، متييز واقع بعد اسم التفضيل ، كقوله تعاىل:  (( قيال ))وقوله: 

 خالـدين األنهـار تحتهـا من تجري جنات سندخلهم الصالحات وعملوا آمنوا والذين ((فوائد اآلية:  . نفرا ))

يف هــذه اآليــة الكرميــة: بيــان جــزاء الــذين آمنــوا وعملــوا  . )) قــيال اهللا مــن أصــدق ومــن حقــا اهللا وعــد أبــدا فيهــا

ومن فوائدها: أن اإلميـان وحـده ال يكفـي  بـل البـد مـن العمـل ، وأن العمـل وحـده ال يكفـي بـل البـد  الصاحلات .

 مـــن إميـــان ؛ فـــال يســـتحق اجلنـــة إال مـــن مجـــع بـــني اإلميـــان والعمـــل الصـــاحل ؛ وإذا ذكـــر ثـــواب اجلنـــة مقيـــدا أو معلقـــا

ومـن فوائـدها: أن العمـل ال ينفـع صـاحبه إال إذا كـان  باإلميان وحده فاملراد بذلك اإلميان املتضـمن للعمـل الصـاحل .

ومـن  صاحلا ؛ وقد عرفتم ما هـو الصـاحل ، هـو اخلـالص  الصـواب أي مـا ابتغـي بـه وجـه اهللا وكـان علـى شـريعة اهللا .



(( مث قــال:  (( ســندخلهم ))ل اجلنــة ؛ لقولــه تعــاىل: فوائــدها: أن نشــهد لكــل مــؤمن عامــل للصــاحلات بأنــه يــدخ

وهــذا علــى ســبيل العمــوم ؛ فإننــا نشــهد لكــل مــؤمن عامــل للصــاحلات أنــه ســيدخل اجلنــة ؛ لكــن  وعــد اهللا حقــا ))

مجيع أفراد العموم ؟ مبعـىن أن خنـص واحـدا بعينـه ؟ اجلـواب: ال ؛ إال مـن شـهد اهللا لـه هل نطبق الشهادة هذه على 

د له رسوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم أو أمجعـت عليـه األمـة ، هـذه ثالثـة ؛ األول: مـن أخـرب اهللا عنـه بذلك أو شه

بأنه مـن أهـل اجلنـة ؛  والثـاين: مـن أخـرب عنـه الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ؛ والثالـث: مـن أمجعـت األمـة عليـه أي 

بــو بكــر رضــي اهللا عنــه ، فــإن قــول اهللا تبــارك علــى الثنــاء عليــه وأنــه مــن أهــل اخلــري ومــن أهــل احلــق ؛ فمــن األول أ

(( فأنذرتكم نارا تلظى ال يصالها إال األشـقى الـذي كـذب وتـولى وسـيجنبها األتقـى الـذي يـؤتي مالـه وتعاىل: 

فــإن أكثــر املفســرين  ليتزكــى ومــا ألحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى إال ابتغــاء وجــه ربــه األعلــى ولســوف يرضــى ))

يقولون هذه نزلت يف أيب بكـر ؛ وعلـى هـذا فتكـون اآليـة دالـة علـى الشـهادة دالـة علـى اإلخبـار بأنـه رضـي اهللا عنـه 

ســيجنب النــار وإذا جنــب النــار فســيكون مــن أهــل اجلنــة ألنــه لــيس هنــاك إال داران ؛ وأمــا مــن شــهد لــه النــيب صــلى 

ات الرسول كلهن يف اجلنـة ؛ ألن زوجاتـه يف الـدنيا هـن زوجاتـه يف اآلخـرة ، اهللا عليه وآله وسلم فكثري ، فمثال زوج

ومن ذلك أيضا العشرة املبشرون باجلنـة: أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وسـعيد وسـعد بـن أيب وقـاص ... ؛ ومـنهم 

نـيب صـلى اهللا ثابت بن قيس بن مشاس فقد شهد له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم باجلنة ، ومنهم بالل شهد له ال

عليه وآله وسلم باجلنة ، ومنهم عكاشة ابن احملصن شهد له النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم باجلنـة ، واألمثلـة علـى 

هذا كثرية ؛ وأما ما أمجعت األمة عليـه فدليلـه أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـرت بـه جنـازة فـأثنوا عليهـا خـريا 

ثنوا عليهــا شــرا فقــال وجبــت ، قــالوا مــا وجبــت يــا رســول اهللا ؟ قــال أمــا األول فقــال وجبــت ، مث مــرت بــه أخــرى فــأ

فأثنيتم عليه خريا فوجبت له اجلنة وأما الثاين فأثنيتم عليه شـرا فوجبـت لـه النـار أنـتم شـهداء اهللا يف األرض ؛ ولكـن 

، وال نقــول هــذا بعينــه  مـن كــان ظــاهره اإلميــان والعمــل الصــاحل نقـول إن مــن آمــن وعمــل صــاحلا فهــو مـن أهــل اجلنــة

ألننا ال نعلم ماذا خيتم له ـ نسـأل اهللا أن خيـتم لنـا ولكـم بـاخلري ـ ال يـدري ، فهـذا الرجـل الـذي كـان مـع النـيب صـلى 

اهللا عليــه وآلــه وســلم يف غــزاة وكــان بطــال شــجاعا مقــداما ال يــدع للعــدو شــاذة وال فــاذة فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه 

ار ، هــو مــن أهــل النــار وهــو جماهــد جاهــد ، فعظــم ذلــك علــى الصــحابة وشــق علــيهم وآلــه وســلم هــو مــن أهــل النــ

فقــال رجــل مــن الصــحابة أللزمنــه يعــين أالزمــه حــىت أنظــر مــاذا تكــون خامتتــه فلزمــه فأصــاب هــذا الرجــل ســهم مــن 

ل صدره واتكأ عليه حىت طلع مع ظهـره ومـات ؛ فجـاء الرجـ العدو فجزع جزعا شديدا فسلف سيفه مث وضعه على

الذي لزمه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنـك رسـول اهللا ، قـال ومب ؟ قـال إن الرجـل الـذي قلـت 

( إن الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل الجنــة حصـل عليـه كيـت وكيـت ؛ فقـال عليــه الصـالة والسـالم:  إنـه مـن أهـل النـار



جيوز أن نشهد لشخص بأنه يف اجلنـة وإن كنـا نـرى أن  نعوذ باهللا ؛ هلذا ال فيما يبدوا للناس وهو من أهل النار )

أن اهللا تعـــاىل يقـــول ، والقـــول هـــو لفـــظ مســـموع ، فيكـــون اهللا ســـبحانه ومـــن فوائـــدها:  أعمالـــه عمـــل أهـــل اجلنـــة .

وتعـــاىل يقـــول قـــوال حقيقيـــا ؛ وهـــل هـــو مســـموع ؟ اجلـــواب: نعـــم ، وإال ملـــا كـــان قـــوال ؛ ألن القـــول الـــذي هـــو قـــول 

وأمــا إذا أطلــق  (( ويقولــون فــي أنفســهم لــوال يعــذبنا اهللا بمــا نقــول ))يقيــد كمــا يف قولــه تعــاىل: الــنفس البــد أن 

فــاملراد بــه القــول املســموع ؛ وهــذا هــو مــذهب أهــل الســنة واجلماعــة أن اهللا تعــاىل يقــول قــوال مســموعا وأنــه بصــوت 

ذكرهـا ابـن القـيم راجعوهـا يف "  وأنه حبرف ، وهـذا ال يتضـمن أي نقـص وال مماثلـة بـل هـو كمـال ؛ وهنـاك مـذاهب

خمتصر الصواعق املرسلة " بلغت مثانية أقوال مذاهب ، مثانية مـذاهب يف كـالم اهللا عزوجـل ؛ املشـهور منهـا مـذهب 

األشاعرة أن كالم اهللا هو املعىن القائم بنفسه وأمـا مـا يسـمع فهـو أصـوات خملوقـة خلقهـا اهللا عزوجـل عمـا يف نفسـه 

الم اهللا خملوق وإضافته إىل اهللا تعاىل من باب التشريف وليس من باب الوصـف ، فقـالوا إن  ؛ وقالت اجلهمية بل ك

كــالم اهللا كغــريه مــن املخلوقــات ؛ فأيهمــا خــالف الســنة ؟ كالمهــا خــالف الســنة ؛ واألشــاعرة أبعــد عــن الســنة مــن 

هــو كــالم اهللا واألشــاعرة قــالوا لــيس  املعتزلــة ؛ ألن اجلميــع اتفقــوا علــى أن مــا يســمع فهــو خملــوق ؛ لكــن املعتزلــة قــالوا 

كالم اهللا بل هو عبارة عن كـالم اهللا وكـالم اهللا تعـاىل هـو املعـىن القـائم بنفسـه ؛ وعلـى كالمهـم يكـون الكـالم مبعـىن 

ومــن فوائــدها: وصــف كــالم اهللا تعــاىل بالصــدق ، وصــف كالمــه وقولــه بالصــدق ؛  العلــم متامــا ؛ وهــذا كلــه باطــل .

فــإن قــال قائــل:  ؛ وهــل ميكـن أن يوصــف بالكــذب ؟ كــال واهللا ال ميكــن . مــن اهللا قــيال ))(( ومــن أصــدق لقولـه: 

أليس أهل البالغة يقولون إن اخلرب هو ما احتمل الصدق والكذب ؟ قلنا: بلى ؛ لكنهم يقيـدون ذلـك فيقولـون مـا 

القــول مــا يقطــع  احتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه أي بقطــع النظــر عــن قائلــه فــإن مــن القــول مــا يقطــع بكذبــه ومــن

ومـن فوائـدها: أنـه يصــح أن نضـع اسـم التفضـيل بــني صـفات اهللا تعـاىل وصــفات  بصـدقه وال حيتمـل هـذا وال هــذا .

، علم اهللا أوسع العلوم ، واهللا تعاىل أعلم مـن غـريه ؛ وقـد ظـن بعـض النـاس اخللق ؛ فنقول كالم اهللا أصدق الكالم 

(( اهللا أعلـم حيـث مثلت اهللا حىت ذهبوا يفسرون قول اهللا تعـاىل: أنت إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد 

يفسروا بأنه عـامل ، فيقولـون أعلـم  (( وربك أعلم بمن في السموات واألرض ))وقوله تعاىل:  يجعل رسالته ))

ت أي عامل ؛ فسبحان اهللا ! فروا من النقص ولكنهم وقعوا يف أنقص منه ؛ ألن اسم التفضيل يدل على علـو صـفا

اهللا وأــا أعلــى الصــفات ولــيس فيهــا نقــص بوجــه مــن الوجــوه ، أعلــى ، هــم يقولــون عــامل ، وإذا قلــت عــامل مل مينــع 

املشاركة واملساواة ، أليس كذلك ؟ فإنك تقول عمرو عامل وزيد عامل وحممد عامل وبكـر عـامل فيسـتوون ؛ لكـن هـذا  

ف النصـوص إليهـا فيـع يف الزيـغ نسـأل اهللا العافيـة كل يؤتى اإلنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصر 

(( آهللا خيــر أم مــا ؛ إذا أعلــم يف أمســاء اهللا وصــفاته أيــش ؟ علــى باــا ، أعلــم علــى باــا حــىت إن اهللا تعــاىل قــال: 



كـل يقـول اجلـواب ؟ اهللا خـري ، حـىت املشـركون مـع أصـنامهم يقولـون إن اهللا خـري ؛ ذكـر أن النـيب صـلى   يشركون ))

ــه كــم إهلــا تعبــد ؟ قــال ســتة ، مخســة يف األرض  اهللا عليــه وآلــه وســلم ســأل حصــني أبــا عمــران بــن حصــني ، قــال ل

واحد يف السماء ؛ قال من تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قـال الـذي يف السـماء ، كيـف تعبـد اآلخـرين ؟ فهـم يقـرون بـأن 

  اهللا فوق كل شيء حىت املشركون يقرون بذلك .

 يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أمـاني وال بأمـانيكم (( لـيسمن الشيطان الرجيم ؛ قراءة اآليات: أعوذ باهللا 

 فأولئــك مـؤمن وهـو أنثــى أو ذكـر مـن الصــالحات مـن يعمـل نصـيرا ومــن وال وليـا اهللا دون مــن لـه يجـد وال بـه

 حنيفـا إبـراهيم ملـة واتبـع محسـن وهـو هللا وجهه أسلم ممن دينا أحسن نقيرا ومن يظلمون وال الجنة يدخلون

  . محيطا )) شيء بكل اهللا وكان األرض في وما السماوات في ما خليال وهللا إبراهيم اهللا واتخذ

 وليـا اهللا دون مـن لـه يجـد وال بـه يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أماني وال بأمانيكم (( ليستفسري اآلية: 

ــيس بأمــانيكم ))اخلطــاب يف قولــه:  نصــيرا )) . وال يعــين بــذلك  وال أمــاني أهــل الكتــاب ))(( هلــذه األمــة  (( ل

اليهـود والنصـارى ؛ وذلــك أن اليهـود والنصــارى قـالوا حنـن أهــل الكتـاب وحنــن أسـبق مـنكم وحنــن أوليـاء اهللا وأحبائــه 

هـذه األمـة وما إىل ذلك يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه األمة ، هذه األمة تقول إن رسـولنا خـامت النبيـني وأن 

وتريد أن تكون أفضل من أهل الكتاب ، ففصل اهللا بينهم وحكـم اهللا بيـنهم حبكـم عـدل فقـال فضلت على الناس 

األمر ليس بأمانيكم أيهـا املسـلمون وال بأمـاين أهـل الكتـاب ، ولـيس األمـر يعطـى علـى حسـب أمنيـة الشـخص إذا 

(( أهــل ؛ وقولــه:  ولــى ))(( أم لإلنســان مــا تمنــى فللــه اآلخــرة واألمتــىن حصــل لــه مــا متــىن كمــا قــال اهللا تعــاىل: 

مث جــاء  . يعــين اليهــود والنصــارى ، والكتــاب يــراد بــه التــوراة بالنســبة لليهــود واإلجنيــل بالنســبة للنصــارى الكتــاب ))

 فعـل الشـرط و (( يعمـل ))" من " هذه شرطية ، و  (( من يعمل سوءا يجز به )) (( من يعمل ))احلكم فقال: 

(( مــن يعمــل أي بســوئه ، ســواء مــنكم يــا هــذه األمــة أو مــن أهــل الكتــاب  (( بــه ))جــواب الشــرط ،  (( يجــز ))

وإذا نظرنا يف هذا احلكم وجدنا أنـه ينطبـق علـى أهـل الكتـاب أكثـر ممـا ينطبـق علـى هـذه األمـة ؛  سوءا يجز به ))

 ه ))(( وال يجــد لــألن أهــل الكتــاب عملــوا ســواء وذلــك بتكــذيبهم حممــدا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم فيجــزون بــه 

 (( وليــا ))مــن دونــه أي مــن ســواه  (( وال يجــد لــه مــن دون اهللا وليــا وال نصــيرا ))معطوفــة علــى جــواب الشــرط 

 وال بأمـــانيكم (( لـــيسفوائـــد اآليـــة:  يـــدافع عنـــه املســـاوئ أو املفاســـد . (( وال نصـــيرا ))يتـــواله بتحســـني املصـــاحل 

يف هـذه اآليـة دليـل  . نصـيرا )) وال وليـا اهللا دون مـن لـه يجـد وال بـه يجـز سـوءا يعمـل مـن الكتـاب أهـل أماني

وهـذا يشـهد ملـا  (( ليس بأمانيكم وال أماني أهل الكتـاب ))على فوائد ؛ منها: أن التمين ال جيزي شيئا ؛ لقوله: 

( الكيس من دان نفسه وعمل لمـا بعـد المـوت والعـاجز مـن يروى عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: 



ومـن فوائـدها: العـدل بـني املتخاصـمني حـىت وإن كـان أحـدمها علـى  ه هواها وتمنى على اهللا األماني ) .أتبع نفس

حــق و الثــاين علــى باطــل ، فالواجــب العــدل وأن حيكــم لكــل واحــد مــا يســتحق ؛ وجــه ذلــك ؟ نفــي كــون الشــيء 

بـه ؛ وهـذا غايـة العـدل ؛ وهلـذا باألماين بالنسبة للمسلمني ولليهود والنصارى ، مث إثبات أن من عمل سوءا جـوزي 

(( يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين هللا شــهداء بالقســط وال يجــرمنكم شــنآن قــوم علــى أن ال قـال اهللا تعــاىل: 

(( من يعمل سوءا يجـز بـه ومن فوائدها: التهديد ملن عمل سوءا ؛ لقولـه:  . تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ))

زى به ؛ واآلية مطلقة فهل جيزى يف الدنيا أو يف اآلخـرة أو فيهمـا ؟ نقـول أمـا إذا  فإن عمله لن يضيع وسوف جي ))

كانت العقوبة يف الدنيا عقوبة شرعية فإنـه ال جيمـع عليـه بـني العقـوبتني ؛ وهلـذا صـح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه 

 الشـــرعية وهـــي العقوبـــات وســـلم أن مـــن أصـــاب حـــدا فـــأقيم عليـــه يف الـــدنيا كانـــت كفـــارة لـــه ؛ وأمـــا العقوبـــات غـــري

القدرية اليت ينزهلا اهللا تعاىل بـاملرء مـن مـرض أو فقـر أو غـري ذلـك فهـذه قـد تكفـر السـيئات وال يبقـى عليـه شـيء يف 

 ا يجـز بـه ))ء(( مـن يعمـل سـو ومـن فوائـدها: جـواز إخـالف الوعيـد ؛ ألن  اآلخرة وقد ال تكفر السيئات مجيعـا .

وهـذا  (( إن اهللا ال يغفـر أن يشـرك بـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء )): كتابهوعيد ؛ ولكن اهللا تعاىل قال يف  

    قد يغفر اهللا له ما عدى الشرك . ايدل على أن من عمل سوء


